
  

 

  
โครงการอบรมหลักสูตร  

“การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีก าลัง (Strength Design Method) ส าหรับโครงสร้างพิเศษ” 
ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
หลักการและเหตผุล 

เนื่องด้วยปัจจบุันมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การปรบัปรงุกฎ กระทรวงและมาตรฐานข้อก าหนดของโครงสร้างอาคาร 
คสล. เพื่อความมั่นคงและความคงทน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เห็นถึงความส าคัญใน
งานค านวณและการก่อสร้างอาคาร คสล. จึงได้จัดอบรมหลักสูตร การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีก าลัง (Strength 
Design Method) ส าหรับโครงสร้างพิเศษ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงที่เปลี่ยนแปลง โดยการอบรมเนน้หลักการ
ออกแบบและพฤติกรรมโครงสร้าง คสล.ที่แตกตา่งกัน ระหว่างวธิีหน่วยแรงใช้งานกับวิธีก าลัง และการค านวณออกแบบอาคาร
เพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ตามมาตรฐาน มยผ. 

วิทยากร     

รศ.สิริวัฒน ์ไชยชนะ  อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

รศ.เอนก  ศิริพานิชกร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ก าหนดการ 

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 10.30 น.   หลักการออกแบบและพฤติกรรมโครงสร้าง คสล. เปรียบเทียบวิธีก าลัง(SDM)กับวิธีหน่วย
แรงใช้งาน(WSD) 

  โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ  
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 - 12.15 น.  หลักการออกแบบองค์อาคารรับแรงดัด เช่น คาน พื้น ฯลฯ 

                            พร้อมตัวอย่างการออกแบบ  
12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.45 น.  สถานการณ์ การปรับปรุงกฎกระทรวงและมาตรฐาน ข้อก าหนดโครงสร้างอาคาร คสล.     

เพื่อความมั่นคงและความคงทน   
 โดย  รศ.เอนก  ศิริพานิชกร 

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
15.00 - 16.30 น.   ประสบการณป์ัญหาข้อบกพร่องในงานค านวณและการก่อสร้างอาคาร คสล.   

 โดย  รศ.เอนก  ศิริพานิชกร 
 



  

 

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 
09.00 - 10.30 น.   การออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน (Beamless Slab) คสล. 

 โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 - 12.15 น.   การออกแบบองค์อาคารรับแรงเฉือน-เสียดทาน (Shear Friction) เช่น Corbel, และก าแพง

รับแรงเฉือน(Shear Wall) 
 โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ  

12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.45 น. การออกแบบองค์อาคารรับแรงอัด และแรงอัดผสมแรงดัด เช่น เสา แนวทางการออกแบบ

โครงสร้างกันดิน 
 โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ  

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
15.00 - 16.30 น. การออกแบบฐานรากตื้น (Shallow Foundation) ฐานรากลึก (Deep Foundation)     

เช่น ฐานเดี่ยว ฐานร่วม และฐานแพ (Matt Foundation) 
 โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ 
 

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563 
09.00 - 10.30 น.   กฎกระทรวงและมาตรฐานการค านวณออกแบบส าหรับงานอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือน

แผ่นดินไหว 
 โดย  รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์ 

10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 - 12.15 น.    แนวคิดในการก าหนดรูปแบบโครงสร้างส าหรับอาคารต้านทานแผ่นดินไหว 

 โดย  รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์ 
12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.45 น. หลักการการออกแบบอาคาร คสล. ต้านทานแรงแผ่นดินไหว 

 โดย  รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์ 
14.45 - 15.00 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง 
15.00 - 16.30 น. การให้รายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคาร คสล. ต้านทานแรงแผ่นดินไหว 

 โดย  รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ค่าลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบียน 
ช าระก่อน 

9 กันยายน พ.ศ.2563 
ช าระหลัง 

9 กันยายน พ.ศ.2563 
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 5,500 บาท 6,000 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6,000 บาท 6,500 บาท 
บุคคลทั่วไป 6,500 บาท 7,000 บาท 

 ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3%   
 ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
 ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
 การโอนเงิน  กรุณาน าสง่หลักฐานการช าระเงิน โดยระบุชื่อผู้เขา้รับการอบรมและที่อยู่ในการออก

ใบเสร็จรับเงิน  มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597-8   
 กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์             

มิฉะนั้น จะถือว่าท่านได้ยืนยันการสมัคร และท่านต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา 
  
สิทธิประโยชน์: 

1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 
(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 
2548) 

2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งก าหนดให้
นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 

3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็น
สามัญวิศวกร  

 
การช าระเงิน 

เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สี่แยกศรีวรา     เลขที่บัญชี  140-2-30221-6 
-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ์             เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรุงไทย          สาขา จามจุรีสแควร์     เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
โครงการอบรมหลักสูตร  

“การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีก าลัง (Strength Design Method) ส าหรับโครงสร้างพิเศษ” 
ระหว่างวันที่ 18 – 20  กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

 ค่าลงทะเบียน 
ช าระก่อน 

9 กันยายน พ.ศ.2563 
ช าระหลัง 

9 กันยายน พ.ศ.2563 

  สมาชิก  วสท. , นิสิต/นกัศึกษา(ปริญญาตรี) 5,500 บาท 6,000 บาท 

  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6,000 บาท 6,500 บาท 

  บุคคลทั่วไป 6,500 บาท 7,000 บาท 
ราคานี้รวมภาษีมลูค่าเพิม่ 7% แล้ว  และ วสท. ไดร้ับการยกเว้นการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  3% 

กรณีวิศวกรรมสถานฯยกเลิกการจดัอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ านวน 
กรณีทีท่่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 

 โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลกิการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 
1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึง่ วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นท่ีสิน้สุด 
 (กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง) ส่งใบสมัครมาที่โทรสาร 0 2184 4597 

ชื่อ   นามสกุล  

เลขที่สมาชิก วสท.    เลขที่ใบ กว.     เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร    

หน่วยงาน   

เลขที่    หมู่   อาคาร    ซอย   

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

ผู้ประสานงาน :   

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :   

ส่งใบสมัครมาที่  โทรสาร 0-2184-4597-8 
ผู้ประสานงาน : คุณวีนา  กรุดเงิน      โทรศัพท์  0-2319-2410-3, 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : weena@eit.or.th 


